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W ykaz skrótów

Akty prawne

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch‐
land z dnia 23 maja 1949 r.

k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy‐
wilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Konstytucja RP ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.)

k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks po‐
stępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296
z późn. zm.)

k.r.o. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks ro‐
dzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59
z późn. zm.)

KUG Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken
der bildenden Künste und der Photographie
z dnia 9 stycznia 1907 r.

LUG Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken
der Literatur und der Tonkunst z dnia 19 czerw‐
ca 1901 r.

pr. aut. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
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pr. aut. z 1926 r. ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autor‐
skim (tekst jedn.: Dz. U. z 1935 r. Nr 36, poz. 260)

pr. aut. z 1952 r. ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim
(Dz. U. Nr 34, poz. 234 z późn. zm.)

p.w.p. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo włas‐
ności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)

UrhG Gesetz über Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) z dnia
9 września 1965 r.

z.t.p. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908)

Czasopism a i publikatory

BB Betriebs-Berater

BGBl. Bundesgesetzblatt

BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zi‐
vilsachen

GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
Internationaler Teil

GRUR-RR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
Rechtsprechungs-Report

GSiP Gazeta Sądowa i Penitencjarna

KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego

M . Praw. Monitor Prawniczy

N JO Z Neue Juristische Online Zeitschrift

N JW Neue Juristische Wochenschrift

N JW -RR NJW-Rechtsprechungsreport

N P Nowe Prawo

O SA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
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O SN Orzecznictwo Sądu Najwyższego

O SN C Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

O SN K Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna

O SN KW Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna
i Wojskowa

O SN P Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

O SP Orzecznictwo Sądów Polskich

O SPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbi‐
trażowych

PiP Państwo i Prawo

PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsa‐
chen

RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

TPP Transformacje Prawa Prywatnego

UFITA Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theater‐
recht

ZN UJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

ZN UŁ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

ZUM Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht

Sądy i trybunały

BGH Bundesgerichtshof

LG Landgericht

O LG Oberlandesgericht

SA Sąd Apelacyjny

SN Sąd Najwyższy

TK Trybunał Konstytucyjny
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W prowadzenie

Analiza zagadnienia współtwórczości1 i jej skutków w prawie au‐
torskim stanowi ważną i aktualną, a zarazem trudną problematykę ba‐
dawczą. Doniosłość i współczesność tematyki wynika z faktu, że współ‐
twórczość jest zjawiskiem częstym, a liczba sytuacji, w których powstaje
problem współtwórczości, wykazuje tendencję wzrastającą2. W prak‐
tyce powstaje coraz więcej utworów, które są efektem wspólnej pracy
twórczej kilku osób. Wydaje się, że jest to konsekwencją dwóch czyn‐
ników – z jednej strony występowania wspólnych zainteresowań,
a z drugiej silnej konkurencji wymuszającej na twórcach nieustanną
troskę o poziom i wartość utworów oraz de facto dyktującej „odpo‐
wiedni” rozmiar dorobku twórczego. Jest to szczególnie widoczne
w działalności naukowej, gdzie coraz więcej artykułów, monografii czy
nawet prac doktorskich i habilitacyjnych powstaje jako efekt współ‐
tworzenia. Współtwórczość jest niełatwym problemem, ponieważ na

1 Pojęcia „współtwórczość” i „współautorstwo” na gruncie doktryny są traktowane
niekiedy jako synonimy. Podobnie posługuje się tymi terminami judykatura, aczkolwiek
wydaje się ona bardziej konsekwentna, używając zazwyczaj określenia „współtwórczo‐
ść”. Wydaje się, że można stwierdzić następującą zależność między pojęciami „współ‐
twórczość”, „współautorstwo” i dodatkowo „współtwórca”:

1) współtwórczość – proces twórczy prowadzący do powstania utworu współau‐
torskiego,

2) współautorstwo – stosunek wynikający z faktu współtworzenia utworu,
3) współtwórca – osoba fizyczna wnosząca twórczy wkład w powstanie utworu

współautorskiego,
przy czym należy podkreślić, że na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych sam termin „twórca” odnosi się często do uprawnionego podmiotu autor‐
skich praw majątkowych.

2 J. Błeszyński, Pojęcie dzieła współautorskiego (Perspektywy de lege ferenda)
(w:) J. Barta (red.), Nowe problemy i instytucje polskiego prawa autorskiego, ZNUJ PWiO‐
WI 1991, z. 57, s. 59.
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Wprowadzenie

tle obowiązujących unormowań powstają liczne wątpliwości interpre‐
tacyjne i trudności w stosowaniu prawa.

Tematem rozprawy jest współtwórczość i jej skutki w prawie au‐
torskim. Zagadnienie to nie stanowiło do tej pory przedmiotu pogłę‐
bionych rozważań w polskiej literaturze prawniczej i judykaturze,
z wyjątkiem istotnego studium prof. J. Błeszyńskiego sprzed blisko
dwudziestu lat. Generalnie można stwierdzić, że problematykę współ‐
twórczości podejmuje się tradycyjnie przy okazji całościowych opra‐
cowań dotyczących prawa autorskiego oraz w nielicznych artykułach,
które nie są jednak w stanie ukazać w pełni złożoności tej materii.
W związku z tym wiele zagadnień dotyczących współtwórczości wy‐
maga nadal rozstrzygnięcia.

Zasadniczym celem rozprawy jest ustalenie przesłanek, które moż‐
na uznać za decydujące i konieczne do powstania utworu współautor‐
skiego oraz wskazanie wynikających z tego skutków prawnych w pra‐
wie autorskim. Rozważania w tym przedmiocie zostały oparte na
dwóch przeciwstawnych modelach prawa autorskiego, tzn. monistycz‐
nym, przyjętym m.in. w Niemczech, oraz dualistycznym, charakterys‐
tycznym dla polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew‐
nych. Analiza zagadnienia współtwórczości na podstawie różnych mo‐
deli prawa autorskiego umożliwia przedstawienie w sposób pełniejszy
problematyki będącej przedmiotem rozprawy. Istotnym argumentem
przemawiającym za wykorzystaniem dorobku niemieckiej doktryny
i judykatury jest bogata literatura przedmiotu, co umożliwiło przepro‐
wadzenie szerszych rozważań. Nie bez znaczenia pozostaje również
fakt, że niemieckie ustawodawstwo i poglądy przedstawicieli doktryny
tradycyjnie stanowią punkt odniesienia dla rozważań w przedmiocie
współtwórczości na gruncie polskiej literatury przedmiotu.

Zadania, jakie postawiono rozprawie, sprowadzają się do:
– wskazania decydującej przesłanki powstania utworu współautor‐

skiego,
– ustalenia, czy porozumienie współtwórców jest konieczne do po‐

wstania utworu współautorskiego,
– sformułowania otwartego katalogu wkładów twórczych i nietwór‐

czych do utworu współautorskiego na podstawie dorobku judy‐
katury,
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Wprowadzenie

– dokonania wykładni art. 9 ust. 1 pr. aut., w szczególności w od‐
niesieniu do kwestii wspólności praw autorskich przysługujących
współtwórcom,

– określenia charakteru wspólności autorskich praw majątkowych
przysługujących współtwórcom,

– wskazania zasad wykonywania autorskich praw majątkowych do
utworu współautorskiego,

– rozważenia dopuszczalności objęcia wspólnością niektórych au‐
torskich praw osobistych.

Główne hipotezy rozprawy przedstawiają się następująco:
1. Przyjęcie odmiennych modeli prawa autorskiego wpływa na spo‐

sób unormowania skutków prawnych współtwórczości.
2. Zasadniczą przesłanką powstania utworu współautorskiego jest

wniesienie twórczego wkładu w utwór współautorski.
3. Trudno mówić o powstaniu utworu współautorskiego w sytuacji

braku porozumienia między współtwórcami.
4. Wspólność praw autorskich do utworu współautorskiego obej‐

muje autorskie prawa majątkowe. Wspólność autorskich praw
majątkowych można określić jako wspólność szczególnego rodza‐
ju, do której stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego
o współwłasności w częściach ułamkowych.

5. Zastosowanie przez ustawodawcę instytucji odesłania do odpo‐
wiedniego stosowania przepisów o współwłasności w częściach
ułamkowych nie stanowi właściwej techniki prawodawczej dla
unormowania wspólności autorskich praw majątkowych.

6. Wykonywanie określonych praw osobistych wymaga jednomyśl‐
ności współtwórców.

Przedstawione główne wątki rozprawy nie pozostają bez wpływu
na jej strukturę. Rozprawa została podzielona na dwie części, które
łącznie obejmują sześć rozdziałów. Pierwsza część obejmuje rozdziały
I–IV i dotyczy istoty współtwórczości. W drugiej części zawarto roz‐
działy V i VI i stanowi ona analizę skutków prawnych współtwórczości.

W rozdziale I rozprawy przedstawiono ewolucję unormowania
utworu współautorskiego w poszczególnych ustawach w prawie nie‐
mieckim i polskim, poczynając od rozwiązań prawnych przyjętych pod
koniec XIX w., przez rozwój koncepcji współtwórczości w doktrynie
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i judykaturze w XX w., kończąc na obecnie obowiązujących unormo‐
waniach. Rozdział II dotyczy problematyki twórczości i wniesienia
twórczego wkładu jako zasadniczej przesłanki powstania współtwór‐
czości. Zaprezentowano różne koncepcje dotyczące pojęcia „twór‐
czość” w świetle poglądów przedstawicieli doktryny niemieckiej i pol‐
skiej oraz orzecznictwa sądowego. Poddano analizie różnice między
cechą „indywidualności” i „oryginalności” utworu z uwagi na zamien‐
ne używanie tych terminów zarówno przez judykaturę, jak i przedsta‐
wicieli literatury przedmiotu. Przeprowadzono rozważania w celu
ustalenia, kto jest współtwórcą utworu współautorskiego. Analiza do‐
robku polskiej i niemieckiej judykatury pozwoliła na ustanowienie
przykładowego, otwartego katalogu wkładów o charakterze twórczym
i nietwórczym. Dokonanie takiego podziału powinno ułatwić sądom
przeprowadzenie rozróżnienia między współautorstwem a współ‐
udziałem w procesie powstawania utworu. W rozdziale III zostały
wskazane rozbieżności co do kwalifikacji porozumienia współtwórców
jako przesłanki współtwórczości. Zbadano, czy jest możliwe powstanie
utworu współautorskiego w braku porozumienia. Podkreślenia wy‐
maga fakt, że na gruncie literatury przedmiotu występują znaczne róż‐
nice poglądów w tym przedmiocie, a orzecznictwo sądowe przeszło
w tym zakresie pewną ewolucję. Dokonano oceny statusu dzieła po‐
rzuconego, a następnie ukończonego przez osobę trzecią. Poddano
analizie charakter prawny porozumienia oraz jego treść i formę. Dla
pełniejszego przedstawienia istoty współtwórczości w rozdziale IV do‐
konano porównania utworu współautorskiego z innymi rodzajami
dzieł łączących wkłady twórcze pochodzące od kilku osób.

Druga część rozprawy dotyczy analizy skutków prawnych powsta‐
nia współtwórczości. W rozdziale V dokonano wykładni przepisu art. 9
ust. 1 pr. aut. stanowiącego, że współtwórcom przysługuje prawo
autorskie wspólnie. Na tej podstawie wskazano, jakie prawa autorskie
do utworu współautorskiego podlegają wspólności oraz określono jej
charakter. Przedmiotowa problematyka jest kwestią sporną na gruncie
doktryny. Rozdział VI dotyczy zagadnienia wykonywania praw autor‐
skich do utworu współautorskiego. Zostały przeprowadzone rozważa‐
nia na gruncie teorii prawa i techniki prawodawczej w przedmiocie
odesłania przez ustawodawcę w art. 9 ust. 5 pr. aut. do odpowiedniego
stosowania przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności w czę‐
ściach ułamkowych w celu zbadania, czy przyjęte przez ustawodawcę
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rozwiązanie jest odpowiednie dla unormowania sposobu wykonywa‐
nia autorskich praw majątkowych do utworu współautorskiego. Wska‐
zano zasady wykonywania autorskich praw majątkowych i osobistych
przysługujących współtwórcom. Poddano analizie kwestię, czy z uwagi
na praktykę obrotu odbiegającą de facto od przyjętych rozwiązań praw‐
nych oraz postępującą komercjalizację dóbr osobistych, można do‐
puścić rozporządzanie autorskimi prawami osobistymi.

Analiza problematyki współtwórczości wymagała zastosowania
kilku metod badawczych. Wykorzystanie w pracy metody historycznej,
zarówno w ujęciu pragmatycznym, jak i genetycznym, pozwoliło
przedstawić ewolucję unormowania współtwórczości w polskim i nie‐
mieckim prawie autorskim. Przybliżenie genezy i kierunków rozwoju –
począwszy od rozwiązań prawnych przyjętych w XIX w. – umożliwiło
ocenę poszczególnych zmian legislacyjnych. W zakresie analizy teks‐
tów normatywnych wykorzystano kilka metod prawniczych, które po‐
zwoliły właściwie zinterpretować intencje ustawodawcy – metodę eg‐
zegezy tekstu prawnego, analizę lingwistyczną tekstu prawnego, od‐
niesiono się do hermeneutyki prawniczej jako metody wyjaśnienia tek‐
stu oraz zastosowano metodę leksykalną. Pełniejszej analizie
zagadnienia współtwórczości pomogło zastosowanie metody kompa‐
ratystycznej. Metoda ta – pełniąca funkcję aplikacyjną – pozwoliła na
przedstawienie odmienności sposobów ujęcia współtwórczości i wska‐
zania podobnych rozwiązań w prawie niemieckim i polskim. W kon‐
sekwencji wyjście poza system prawa polskiego umożliwiło szersze
spojrzenie na problematykę współtwórczości i dokonanie oceny roz‐
wiązań prawnych przyjętych w prawie polskim.

W rozprawie uwzględniono problematykę utworu audiowizual‐
nego w zakresie uzasadnionym tematyką pracy. Dzieło audiowizualne
jest swego rodzaju hybrydą, ponieważ posiada w zasadzie zarówno ce‐
chy utworu współautorskiego rozłącznego i nierozłącznego, utworu
połączonego, jak i zbiorowego. Problematyka audiowizualna jest za‐
gadnieniem istotnym z uwagi na jej skalę i złożoność, zwłaszcza
w kontekście przyjęcia nowych rozwiązań ustawowych.

W rozprawie nie podjęto rozważań dotyczących zagadnienia
wspólności praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej. Prawa
wyłączne do dóbr własności przemysłowej różnią się od praw autor‐
skich do utworu. Ich źródłem jest zdarzenie prawne wskazane w usta‐
wie, a korzystanie z przedmiotu własności jest uzależnione od wydania
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decyzji administracyjnej przez Urząd Patentowy. Natomiast powstanie
praw autorskich do utworu jest niezależne od spełnienia jakichkolwiek
formalności, a ochrona autorskoprawna powstaje z chwilą ustalenia
utworu. Prawa wyłączne do dóbr własności przemysłowej mogą przy‐
sługiwać wspólnie kilku osobom. W świetle ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. – Prawo własności przemysłowej3 można wskazać m.in.: wspól‐
ność praw do patentu (art. 72 p.w.p.), wspólność prawa do uzyskania
patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (art. 11 ust. 2 p.w.p.),
wspólność wzorów użytkowych i praw na wzorach użytkowych
(art. 100 ust. 1 p.w.p), wspólność wzorów przemysłowych i praw z re‐
jestracji wzoru przemysłowego (art. 118 ust. 1 p.w.p.), wspólność prawa
ochronnego na znak towarowy (art. 159 p.w.p.) oraz wspólność praw
z rejestracji topografii układu scalonego (art. 221 ust. 1 p.w.p.). Pozo‐
stawienie poza zakresem rozprawy zagadnienia wspólności praw wy‐
łącznych do dóbr własności przemysłowej wynika z faktu, że tak istotne
rozszerzenie problematyki badawczej spowodowałoby niemożność
przeprowadzenia pogłębionej analizy współtwórczości na gruncie pra‐
wa autorskiego.

Poza zakresem szerszych rozważań pozostawiono problematykę
naruszenia praw autorskich do utworu współautorskiego, ochronę
prawną współautorów oraz zagadnienie odpowiedzialności cywilnej
i karnej z tytułu naruszenia praw autorskich przysługujących współ‐
twórcom. Objętość rozprawy nie pozwalała wyczerpująco ustosunko‐
wać się do tych zagadnień. Przedmiotowa problematyka jest kwestią
niezwykle istotną z punktu widzenia praktyki. Do najczęstszych przy‐
padków naruszenia praw autorskich do dzieła współautorskiego moż‐
na zaliczyć m.in. naruszenie autorskich praw osobistych, w tym prawa
do autorstwa utworu przez jednego ze współautorów, który nie wykazał
autorstwa innego współtwórcy. Podobnie osoba trzecia albo wydawca
utworu jako silniejsza strona umowy wydawniczej, decydując samo‐
dzielnie np. o kolejności oznaczenia autorstwa, ingeruje w ten sposób
w autorskie prawa osobiste twórcy. Szczegółowa analiza przedmioto‐
wych zagadnień znacznie poszerzyłaby rozmiary rozprawy. Autorka
dostrzega jednak wagę i znaczenie tej problematyki dla praktyki.

Przygotowanie rozprawy było możliwe dzięki kwerendom biblio‐
tecznym w Instytucie Własności Intelektualnej, Ochrony Konkurencji
i Prawa Podatkowego Maxa Plancka w Monachium (Max-Planck-In‐

3 Tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.
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stitut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht). Umoż‐
liwiło to zebranie materiałów źródłowych, w tym niemieckiej literatury
i orzecznictwa sądowego. Autorka miała możliwość zapoznania się
z niemieckim systemem prawa oraz opanowania terminologii praw‐
niczej podczas stypendium w ramach programu Socrates Erasmus
na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Münsterze (Westfälische Wil‐
helms-Universität Münster). Stało się ono inspiracją do skorzystania
z dorobku literatury i judykatury niemieckiej w trakcie przygotowy‐
wania niniejszej rozprawy. Wykorzystano w niej materiały źródłowe
zebrane podczas kwerend bibliotecznych w Instytucie Prawa Własno‐
ści Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bogate
zbiory biblioteki Instytutu poszerzyły znacząco literaturę przedmiotu
wykorzystaną w pracy.
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Rozdział I

Utw ór w spółautorski w  ujęciu historycznym

1. Uw agi ogólne

Prawo autorskie, jako powiązane z jednej strony z historią kultury,
z drugiej z uwarunkowaniami struktury społecznej o charakterze go‐
spodarczym i technicznym, wykazuje bardzo dynamiczny charakter.
Zwłaszcza rozwój koncepcji prawa autorskiego w drugiej połowie
XIX w., wyjaśniających stosunki prawne będące konsekwencją stwo‐
rzenia dzieła, ustanowił podstawy dla nowoczesnego modelu prawa
autorskiego4. Obecnie największe znaczenie dla ukształtowania treści
prawa autorskiego na gruncie europejskiego ustawodawstwa mają dwa
zasadnicze modele prawa autorskiego – monistyczny, przyjęty m.in.
w Republice Federalnej Niemiec i Austrii, oraz dualistyczny, na którym
została oparta m.in. polska ustawa o prawie autorskim i prawach po‐
krewnych, a także ustawy francuska, włoska oraz hiszpańska. Proble‐
matyka sposobu ukształtowania treści prawa autorskiego była od daw‐
na przedmiotem zainteresowania doktryny. Przedstawiciele literatury
przedmiotu podejmowali szeroką dyskusję na temat zasadności wybo‐
ru danego modelu prawa autorskiego jako podstawy dla ustawodaw‐
stwa autorskiego. Zarówno zwolennicy ujęcia monistycznego, jak
i dualistycznego wskazywali na elementy charakterystyczne dla danej
konstrukcji teoretycznej, będące w ich przekonaniu źródłem skutecz‐
niejszej ochrony interesów twórcy i spójnego wewnętrznie systemu
autorskoprawnego.

Rozważania w zakresie współtwórczości zostaną oparte na dwóch
przeciwstawnych modelach prawa autorskiego. W związku z tym na‐

4 L. Górnicki, Rozwój idei praw autorskich od początków do II wojny światowej,
KPP 2006, z. 3, s. 735.
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leży dokonać analizy koncepcji doktrynalnych kształtujących niemiec‐
ką i polską myśl prawniczą. Niemieckie i polskie ustawodawstwo z za‐
kresu prawa autorskiego zostało oparte na przeciwstawnych mode‐
lach – monistycznym i dualistycznym5. Podstawą dla wykształcenia
wskazanych modeli były odpowiednio teoria prawa autorskiego jako
prawa osobistego (die Theorie vom Persönlichkeitsrecht) oraz teoria
prawa autorskiego jako prawa na dobrach niematerialnych (die Theorie
vom Immaterialgüterrecht)6. Jest to pewnego rodzaju uproszczenie,
które nie oddaje w pełni złożoności dynamicznej ewolucji prawa au‐
torskiego7. Zasadniczym celem tego rozdziału nie jest jednak przed‐
stawienie rozwoju idei prawa autorskiego w ogólności, ale przeprowa‐
dzenie analizy prawnoporównawczej teorii prawa autorskiego kształ‐
tujących niemiecką i polską myśl prawniczą w celu wykazania odmien‐
ności w formułowaniu przepisów z zakresu prawa autorskiego8.

Należy wskazać cechy charakterystyczne obu modeli w celu przed‐
stawienia odmienności i elementów podobnych w sposobie kształto‐
wania treści prawa autorskiego. Pozwoli to na uporządkowanie insty‐
tucji autorskoprawnych i konstrukcji teoretycznych zawartych w nie‐
mieckiej i polskiej ustawie. Rozważania w tym przedmiocie zostaną

5 Na zasadność wyodrębnienia modelu monistycznego i dualistycznego we współ‐
czesnych koncepcjach prawa autorskiego wskazują przedstawiciele doktryny, m.in.
A. Kopff, Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego,
Kraków 1961, s. 108 i n.; E. Traple, Dzieło zależne jako przedmiot prawa autorskiego,
Warszawa 1979, s. 81; E. Wojnicka, Ochrona autorskich dóbr osobistych, Łódź 1997,
s. 68–70; J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 21; M. Po‐
źniak-Niedzielska (w:) M. Poźniak-Niedzielska (red.), Prawo autorskie i prawa pokrew‐
ne. Zarys wykładu, Bydgoszcz–Warszawa–Lublin 2007, s. 45; E. Traple (w:) J. Barta (red.),
System Prawa Prywatnego, t. 13. Prawo autorskie, Warszawa 2007, s. 117–118.

6 A. Niżankowska, Prawo do integralności utworu, Warszawa 2007, s. 44.
7 Jak słusznie zauważa ponadto E. Wojnicka, większość teorii kształtujących się od

XIX w. ma dziś znaczenie jedynie historyczne. Por. E. Wojnicka, Ochrona autorskich
dóbr..., s. 67. W przedmiocie klasyfikacji teorii prawa autorskiego zob. m.in. S. Grzy‐
bowski, Ochrona osobista stosunku do dzieła po śmierci twórcy. Zagadnienia ogólne, Kra‐
ków 1933, s. 412–418; S. Grzybowski (w:) S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia
prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 63–67; R. Astor, Das literarische und artistische
Miturheberrecht, Leipzig 1904, s. 14 i n.

8 Dogłębną analizę rozwoju prawa autorskiego przeprowadza L. Górnicki, Rozwój
idei praw..., s. 735 i n. Por. także L. Gieseke, Vom Privileg zum Urheberrecht, Baden-Baden
1995, s. 1 i n.; E. Wadle (red.), Historische Studien zum Urheberrecht in Europa. Ent‐
wicklungslinien und Grundfragen, Berlin 1993, s. 1 i n.; R. Dittrich (red.), Woher kommt
das Urheberrecht Und wohin geht es? Wien 1988, s. 1 i n.; E. Schulze, Zur Geschichte des
Urheberrechtsschutzes, Juristische Rundschau 1951, z. 9, s. 294–295.
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przeprowadzone na podstawie poglądów reprezentatywnych przed‐
stawicieli doktryny. Należy zbadać, jakie jest uzasadnienie dla wyboru
danej konstrukcji teoretycznej jako podstawy sposobu formułowania
treści prawa autorskiego na gruncie prawa niemieckiego i polskiego.
Wymaga podkreślenia, że na wybór teoretycznego modelu ukształto‐
wania treści prawa autorskiego na gruncie polskiego ustawodawstwa
autorskiego szczególny wpływ miała osoba F. Zolla, którego przemy‐
ślenia i zasady przeniesione na grunt projektu ustawy autorskiej stały
się podstawą ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim9.

Na przestrzeni rozwoju unormowań w zakresie prawa autorskiego
pojawiła się potrzeba przyjęcia rozwiązań prawnych w przedmiocie
współtwórczości. Powstawały bowiem utwory będące rezultatem du‐
chowej, twórczej działalności kilku osób. Problematyka współautor‐
stwa była stopniowo dostrzegana zarówno na gruncie ustawodawstwa
autorskiego, jak i doktryny przedmiotu. Niemiecki prawnik i historyk
F. Dahn w wydanym w 1877 r. dziele pt. Deutsches Rechtsbuch: Ein
Spiegel des heutigen bürgerlichen Rechts in Deutschland wskazywał, że
kilka osób może być duchowymi współautorami jednego dzieła. Jako
przykładowy rezultat współtwórczości podał słownik języka niemiec‐
kiego stworzony wspólnie przez braci Jakoba i Wilhelma Grimma10.
Unormowania prawne w przedmiocie współtwórczości pojawiły się już
pod koniec XIX w. Początkowo przepisy ustaw z zakresu prawa autor‐
skiego nie ujmowały problematyki współautorstwa w sposób kom‐
pleksowy. Zasadniczą zmianę tego stanu rzeczy można zaobserwować
w XX-wiecznym ustawodawstwie autorskim. Konieczność przyjęcia
szczegółowych rozwiązań prawnych wynikała z faktu, że wiele zagad‐
nień związanych ze współautorstwem nie było objętych przepisami
ustawowymi i w konsekwencji stawało się przedmiotem sporów za‐
równo wśród przedstawicieli literatury przedmiotu, jak i na gruncie
judykatury.

Rozważania w przedmiocie współtwórczości zostały przeprowa‐
dzone przy wykorzystaniu metody prawnoporównawczej, obejmującej
ustawodawstwo niemieckie i polskie z zakresu prawa autorskiego.
W celu pełniejszego ukazania istoty tego zagadnienia, konieczne było
przedstawienie ewolucji unormowań współtwórczości w prawie nie‐

9 Tekst jedn.: Dz. U. z 1935 r. Nr 36, poz. 260.
10 F. Dahn, Deutsches Rechtsbuch: Ein Spiegel des heutigen bürgerlichen Rechts in

Deutschland, Nürdingen 1877, s. 115.
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mieckim i polskim. Metodę historyczną wykorzystano do oceny przy‐
jętych rozwiązań prawnych w prawie niemieckim i polskim dotyczą‐
cych współtwórczości. Przedstawiono różnice w zakresie unormowa‐
nia współtwórczości występujące na gruncie ustawy niemieckiej i pol‐
skiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozważania
w zakresie kształtowania się unormowań odnoszących się do utworu
współautorskiego obejmują okres od końca XIX w. do czasów współ‐
czesnych.

2. M onistyczny m odel praw a autorskiego

Teoria prawa autorskiego jako prawa osobistego czy prawa oso‐
bistości (die Theorie vom Persönlichkeitsrecht) rozwinęła się w Nie‐
mczech w drugiej połowie XIX w. przede wszystkim na podstawie po‐
glądów O.F. von Gierke. Cechą charakterystyczną tej koncepcji było
ścisłe powiązanie utworu jako rezultatu wytworu intelektualnego czło‐
wieka z jego osobowością oraz wywodzenie ochrony autorskoprawnej
z faktu przynależności dzieła do sfery osobowości autora. Nie nego‐
wano przy tym istnienia elementów majątkowych w prawie autorskim.
Przypisywano im jednak znaczenie drugorzędne i podporządkowywa‐
no je interesom niemajątkowym. Podstawą dla wykształcenia się teorii
prawa autorskiego jako prawa osobistego były idee przedstawione
przez I. Kanta, który w Metafizycznych podstawach nauki prawa roz‐
różnił opus mechanicum utworu i powstające na nim prawo własności
oraz treść dzieła. W ocenie autora książka jest z jednej strony mate‐
rialnym wytworem sztuki, który może być powielany i w tym znaczeniu
wiąże się z prawem do rzeczy. Z drugiej strony jest wypowiedzią wy‐
dawcy skierowaną do publiczności za zgodą autora, co wiąże się z pra‐
wem wobec osoby11. Jak zauważa dalej I. Kant, pismo wyraża pewnego
rodzaju wypowiedź, z którą pisarz zwraca się do publiczności za po‐
średnictwem wydawcy12. Dlatego też wydawca nie przemawia we włas‐
nym imieniu, ale działa na podstawie pełnomocnictwa (mandatum)
udzielonego mu przez autora13. Dzieło w tym ujęciu było postrzegane

11 I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki prawa, Kęty 2006, s. 99–100.
12 I. Kant, Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks, Berlinische Monats‐

chrift 1785, s. 406.
13 I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki..., s. 99.
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jako przedłużenie osobowości oraz wolności autora i stanowiło niejako
jej wyraz, a tym samym zasługiwało na ochronę14.

Kontynuatorem myśli I. Kanta był J.C. Bluntschli, w ocenie którego
prawo autorskie było przede wszystkim prawem o charakterze osobis‐
tym. Utwór jest w ocenie autora produktem duchowym (Geistespro‐
duct), który przynależy do osoby twórcy. Tak rozumiane dzieło jest
objawieniem i wyrazem osobowości, duchowości autora. Między au‐
torem i dziełem powstaje naturalny związek, analogiczny do tego, jaki
łączy twórcę i stworzenie. Wartość majątkowa, jaką przedstawia dzieło,
nie przynależy jednak do wewnętrznej istoty prawa autorskiego i ma
drugorzędne znaczenie. Autor podkreślił odrębność corpus mechani‐
cum od utworu, wskazując, że czas trwania prawa autorskiego nie jest
tożsamy z czasem istnienia dzieła. Jednak wraz z upływem czasu utwór
staje się dobrem publicznym, a prawo autorskie wygasa15. Bluntschli
zwraca uwagę na fakt, że z chwilą opublikowania dzieła zmienia się
nieco natura prawa autorskiego. Utwór udostępniony osobom trzecim
nie jest już związany wyłącznie z osobą autora, ale przez udostępnienie
staje się wspólnym dobrem publicznym. Zadaniem doktryny i usta‐
wodawcy jest pogodzenie interesów twórcy i prawa społeczeństwa do
utworu16.

Do dalszego rozwoju teorii prawa osobistego przyczynili się
G. Beseler, M. Lange oraz w szczególności F. Dahn17, który określił
naturę prawa autorskiego jako prawo w najwyższym stopniu osobiste,
którego istotą jest istnienie osobistego powiązania (vinculum spiritua‐
le). Tak rozumiane prawo autorskie jest nieprzenoszalne i niedzie‐
dziczne18. Stanowisko to zostało następnie rozwinięte w rozważaniach
C. Gareisa, który uważał, że sztuka jako taka jest bezpośrednim wyra‐
zem osobowości twórcy. Najwyżej docenianym dążeniem człowieka do
uznania jego osobowości jest chęć uznania i przyznania ochrony efek‐
tom jego świadczeń o indywidualnym, autentycznym charakterze.

14 Ibidem, s. 100.
15 J.C. Bluntschli, Deutsches Privatrecht, München 1864, s. 193.
16 Ibidem, s. 191–193.
17 F. Dahn, Deutsches Rechtsbuch: Ein Spiegel..., s. 112–113.
18 J.C. Bluntschli, Deutsches..., s. 113. Por. M. Rehbinder, Urheberrecht, München

2008, s. 14; M. Rehbinder, J.C. Bluntschlis Beitrag zur Theorie des Urheberrechts, Archiv
für Urheber- und Medienrecht 1993, nr 123, s. 29–51.
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Wszystkie rezultaty indywidualnych świadczeń twórcy opierają się na
indywiduum osoby twórcy19.

Powyższe poglądy przedstawicieli literatury zostały rozwinięte
i znalazły pełny wyraz w przemyśleniach niemieckiego prawnika i his‐
toryka prawa O.F. von Gierke. Opublikowane przez niego w pierwszym
tomie Deutsches Privatrecht20 rozważania w przedmiocie prawa autor‐
skiego zostały uznane przez przedstawicieli doktryny za jedne z najis‐
totniejszych dla wykształcenia się teorii prawa autorskiego jako prawa
osobistego21. Gierke wyraził pogląd, że dzieło pochodzące od twórcy
przynależy do jego sfery osobowości i stanowi jego integralną część.
Prawo autorskie jest natomiast prawem osobistym, którego przedmio‐
tem jest dzieło duchowe będące fragmentem osobowości autora.
W konsekwencji ochrona autorskoprawna powinna być rozumiana ja‐
ko ochrona interesów niemajątkowych twórcy. Autor nie zaprzeczał
wprawdzie istnieniu majątkowych elementów prawa autorskiego, jed‐
nak w jego ocenie były one jedynie odbiciem, konsekwencją występo‐
wania praw osobistych. W związku z tym prawo autorskie ma charakter
wypływającego z procesu twórczego prawa osobowości, którym po‐
winny zostać podporządkowane majątkowe aspekty związane z dzie‐
łem. Przedmiotem prawa autorskiego jest dzieło duchowe, które po‐
winno być rozumiane jako dobro osobiste twórcy. Ochrona z tytułu
prawa autorskiego obejmuje tym samym fragment sfery osobowości
autora22.

Koncepcje zwolenników teorii prawa autorskiego jako prawa oso‐
bistości stały się podstawą dla wykształcenia w XX w., głównie przez
E. Ulmera23 i H. Hubmanna24, monistycznej koncepcji prawa autor‐
skiego. Wyróżnia się ona pewnymi cechami charakterystycznymi.

19 K. Gareis, Das juristische Wesen der Autorrecht, sowie des Firmen- und Marken‐
schutzes, Archiv für Theorie und Praxis des Allgemeinen Deutschen Handel- und Wech‐
selrechts 1877, t. 35, s. 197–198.

20 O.F. von Gierke, Deutsches Privatrecht, Leipzig 1895, s. 748–848.
21 Zob. np. H. Schack, Urheber und Urhebervertragsrecht, Tübingen 2005, s. 53;

M. Rehbinder, Urheberrecht, s. 13–14.
22 O.F. von Gierke, Deutsches..., s. 765–766.
23 E. Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, Berlin–Heidelberg–New York 1980, s. 114

i n.
24 H. Hubmann, Urheber- und Verlagsrecht, München 1995, § 3. Por. także

H. Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, Köln–Graz 1967, s. 233–240.
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